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HET ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT VOOR 
WOONEENHEDEN 

 

1. DE WETTELIJKE BASIS 

In navolging van de Europese richtlijn 2002/91/EG en van de ordonnantie van 7 juni 2007 houdende de 
energieprestatie en het binnenklimaat dient elke individuele woning die te koop of te huur staat vooraf door 
een erkend residentieel certificateur gecertificeerd te worden voor haar energieprestaties. Elke 
bekendmaking in verband met het te koop of te huur stellen moet de energetische klasse en de CO2-uitstoot 
van op het EBP-certificaat vermelden.   

 
2. DOEL EN INHOUD VAN HET EPB-CERTIFICAAT VOOR WOON EENHEDEN 

Iedere persoon die een goed te koop of te huur aanbiedt, bezit hiervoor verplicht een 
energieprestatiecertificaat en stelt er afschriften van ter beschikking aan potentiële kopers of kandidaat-
huurders. Het EPB-certificaat verschaft inlichtingen over het jaarlijkse theoretische verbruik (berekend in 
KWh primaire energie per m² en per jaar), over de jaarlijkse CO2-uitstoot (in aantal kg CO2 per m² en per 
jaar).  Het bevat eveneens standaardaanbevelingen.  
Met het EPB-certificaat krijgen de potentiële kopers en huurders een document tot hun beschikking 
waarmee ze het energieprestatieniveau van verschillende beschikbare woningen op de aankoop- of de 
huurmarkt kunnen vergelijken. 

  
3. VERPLICHTINGEN VAN DE EIGENAAR 

Iedereen die voor eigen rekening of als tussenpersoon een goed te koop of te huur stelt, moet: 
 

• in de bekendmaking (aankondiging, internet, immozoekertjes, enz.) ondubbelzinnig de 
energieprestatie van het goed opgeven. De energetische klasse en de jaarlijkse CO2-uitstoot 
komen als verplichte informatie over het EPB-certificaat voor in de bekendmaking; 

 
• bij elke vraag van een kandidaat-koper/-huurder gratis een kopie van het EPB-certificaat 

bezorgen; 
 
• nagaan of bepaalde informatie voorkomt in de voorlopige koopakte of het huurcontract: de 

energetische klasse en de jaarlijkse CO2-uitstoot. Men controleert ook of elke partij een afschrift 
van het EPB-certificaat ontvangen heeft. Bij een verkoop ontvangt de aankoper het originele 
EPB-certificaat.  

 

4. WOONEENHEDEN 

De wooneenheden wordt gedefinieerd in het besluit van 21 december 2007 van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering. Het gaat doorgaans over een eengezinswoning of over een autonome individuele 
woning (appartement). 

 

5. INWERKINGTREDING 

De inwerkingtreding vindt voor het te koop aanbieden plaats op 1 mei 2011 en voor verhuringen op 1 
november 2011. Voor verkopen houdt men rekening met de ondertekeningsdatum van de voorlopige  
koopakte. Een voorlopige koopakte die ondertekend werd voor 1 mei 2011 is dus niet onderhevig aan de 
verplichtingen van het EPB-certificaat. 
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Superficie : 12.800 m2

Certificat PEB valide jusqu'au : 

94

16.920

Emissions annuelles de CO 2 par m² [kg CO 2/m²/an]

26

Les 3 premières recommandations pour améliorer la p erformance énergétique sont :

1.

2.

3.

  Retrouvez plus de détails et d'autres recommandations dans les pages suivantes.

Certificat délivré le : 12/12/2010 Affectation:

Certificat PEB n° : 20101212-0025452546-01-7  Oui  |  Non

  |  
  |  
  |  

Coordonnées du certificateur PEB : Nom: Pierre Dupont Numéro d'agrément: 5454-43687-244
Société: Certificat 2000
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     CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
Ce document fournit des informations utiles sur la 
performance énergétique du bâtiment (PEB). Des 
explications et informations complémentaires plus détaillées 
figurent dans les pages suivantes. 

Rue Jean Dupont, 50

1000 Bruxelles

13/12/2020

tout le bâtiment

Consommation par m² [en kWh EP/m²/an]

Consommation totale [en kWh EP/an]

Bureaux et services

  Très économe

  Très énergivore

Présence d'un rapport de diagnostic :
Si oui, est-elle conforme ?

Présence d'une attestation de réception du système de chauffage : 

Réduire de vitesse les circulateurs à plusieurs vitesses

Isoler la toiture ou le plancher du grenier

Equiper les locaux dont l'occupation journalière est importante d'un dimming automatique régulé par un capteur d'éclairement

Performance énergétique du bâtiment1

Emissions CO 22

Recommandations3

Informations administratives4

PEU BEAUCOUP

Performance énergétique du bâtiment

C+

1

Emissions CO 22

Recommandations3

Informations administratives4

PEU BEAUCOUP

 

6. NOODZAKELIJKE GEGEVENS 

De certificateur stelt het EPB-certificaat op op basis van de gegevens die hij inzamelt tijdens het 
plaatsbezoek en vervolgens in het softwareprogramma invoert. Dit bezoek is verplicht. 
Onder noodzakelijke gegevens voor het opstellen van het EPB-certificaat verstaat men de eigenschappen 
van warmteverlies en van de technische inrichtingen van de wooneenheid, met uitzondering van de 
verlichtingssystemen. De certificateur verrekent bijvoorbeeld het woningtype, de ligging ten opzichte van de 
zon, het verwarmingssysteem, de gegevens van de verscheidene technische installaties (zoals voor het 
sanitair warm water, de ventilatie), de gegevens met betrekking tot de luchtdichtheid en de thermische 
eigenschappen van de wanden. 

 

7. INFORMATIE VAN HET EPB-CERTIFICAAT VOOR INDIVIDU ELE WONINGEN 

 

1.1 HET CERTIFICAAT 

� Geeft een schaal met klassen (van A tot G) die het 
energieprestatieniveau van het gebouw bepaalt. 

� De stippellijn vertegenwoordigt de gemiddelde 
energieprestatie van het gewestelijke vastgoedpark 
op het ogenblik van opstellen van het certificaat. 

� Het EPB-certificaat bezorgt eveneens de CO2-
uitstoot-index. 

� Het certificaat bevat ten slotte op de woning gerichte 
standaardaanbevelingen, administratieve inlichtingen 
en tips voor een rationeel energiegebruik. 

 

1.2 GELDIGHEID VAN HET CERTIFICAAT 

Voor zover er na het woningbezoek van de 
residentiële certificateur geen wijzigingen komen 
aan de energetische eigenschappen van de 
wooneenheid en voor zover het niet herroepen 
wordt, is het EPB-certificaat 10 jaar geldig. 

 

 

 

 

 

 
  8.       DE CERTIFICATEUR 

De certificateur maakt het certificaat met behulp van het softwareprogramma op en past hierbij het 
protocol toe dat Leefmilieu Brussel ter beschikking stelt. De regels aangaande de erkenning van de 
certificateur en van de opleidingen staan vermeld in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering van 17 februari 2011 betreffende de erkenning van de certificateurs voor het opstellen van 
een EPB-certificaat of een EPB-certificaat Openbaar gebouw. De lijst met certificateurs wordt op de 
website van Leefmilieu Brussel gepubliceerd.  

 


